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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου

Ο  Δήμαρχος Πετρούπολης  :  

Έχοντας υπόψη την αριθ. 176/2022 (ΑΔΑ : Ω8ΘΑΩΞΣ-Ω5Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πετρούπολης, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας για την
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου στην πλατεία Αγίου Δημητρίου  

 δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ότι
εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία,  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου
Πετρούπολης, η παραχώρηση του δικαιώματος  χρήσης του περιπτέρου στην πλατεία Αγίου Δημητρίου  .
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, την
26  Ιουλίου  2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13.00  μ.μ.  στο Πολιτιστικό  Κέντρο  του  Δήμου  (Εθνικής
Αντίστασης  61).

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για το πρώτο έτος της
μίσθωσης ορίζεται ως ακολούθως   το ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (355,00 €) κατά
μήνα.

Κάθε προσφορά οφείλει να είναι κατά είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) τουλάχιστον μεγαλύτερη της
προηγούμενης  και  είναι  δεσμευτική για  τον  υποψήφιο  πλειοδότη, η δέσμευση  δε  αυτή  μεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή 75% του
δείκτη τιμών καταναλωτή όπως καθορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ακόμα και κοινοπραξίες, με την
προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο Πετρούπολης
και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. 

Κάθε συμμετέχων στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία οφείλει να υποβάλλει πλήρη φάκελο με
τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στη σχετική διακήρυξη υποχρεωτικά την ημέρα της
δημοπρασίας από 09.00 πμ. έως 10.30 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι  έξι  ευρώ (426,00   €)    και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου συστάσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή Αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο
εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών.

Αντίγραφα των όρων διακήρυξης και των δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας , καθώς
και κάθε σχετική πληροφορία παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Δραστηριότητας, (1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την
ιστοσελίδα του Δήμου www.petroupoli.gov.gr.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
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